
AM\722651NL.doc PE405.997v01-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

Commissie interne markt en consumentenbescherming

2007/0243(COD)

7.5.2008

AMENDEMENTEN
4 - 18

Ontwerpadvies
Wolfgang Bulfon
(PE404.772v01-00)

voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake 
een gedragscode voor geautomatiseerde boekingssystemen

Voorstel voor een verordening
(COM(2007)0709 – C6-0418/2007 – 2007/0243(COD))



PE405.997v01-00 2/12 AM\722651NL.doc

NL

AM_Com_LegOpinion



AM\722651NL.doc 3/12 PE405.997v01-00

NL

Amendement 4
Janelly Fourtou

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Overeenkomstig [Verordening … 
inzake gemeenschappelijke regels voor de 
exploitatie van luchtvervoerdiensten in de 
Gemeenschap] omvatten de door de 
luchtvaartmaatschappijen 
bekendgemaakte tarieven alle 
toepasselijke taksen en heffingen, 
toeslagen en vergoedingen die 
onvermijdbaar en voorzienbaar zijn. In de 
tarieven waarover CRS-schermen 
informatie verstrekken, moeten dezelfde 
prijselementen begrepen zijn, zodat 
reisagenten deze informatie aan hun 
klanten kunnen meedelen.

Or. fr

Motivering

De consument moet precieze informatie over de tarieven kunnen krijgen en daarom moet voor 
alle betrokken spelers (luchtvaartmaatschappijen, CRS-gebruikers, reisagentschappen) een 
transparantieverplichting ten aanzien van de tariefonderdelen gelden. Dit strookt volledig met 
de herziening van de verordening inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van 
luchtvervoerdiensten (in behandeling).

Amendement 5
Janelly Fourtou

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) De Commissie moet stipt toezicht 
houden op de toepassing van deze 
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verordening en in het bijzonder op de 
doeltreffendheid ervan voor de 
voorkoming van concurrentievervalsende 
en discriminerende praktijken op de 
markt voor distributie van reisdiensten via 
CRS, met name waar het gaat om 
luchtvaartmaatschappijen met nauwe 
banden met systeemverkopers.

Or. fr

Motivering

Bedoeling is niet de resultaten van de impactstudie over moedermaatschappijen op de helling 
te zetten, maar de Commissie moet wel aandachtig blijven en ervoor zorgen dat 
concurrentievervalsende praktijken worden voorkomen.

Amendement 6
Janelly Fourtou

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Deze verordening laat de toepassing 
van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag 
onverlet.

(12) Deze verordening laat de toepassing 
van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag 
onverlet. Deze verordening is een 
aanvulling op de algemene 
concurrentieregels, die onverkort blijven 
gelden voor misbruiken van 
concurrentiepositie zoals inbreuken op de 
antitrustvoorschriften of misbruik van een 
machtspositie.

Or. fr

Motivering

Deze gedragsregels zijn bedoeld om ertoe bij te dragen dat in geautomatiseerde 
boekingssystemen aan luchtvaartmaatschappijen eerlijke en niet-discriminerende 
voorwaarden worden gewaarborgd, waardoor ook de belangen van de consumenten worden 
beschermd. Het gaat evenwel niet om een geïsoleerde tekst. Hij is een aanvulling op de 
bepalingen van artikelen 81 en 82.
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Amendement 7
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter d)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) "geautomatiseerd boekingssysteem 
("CRS" - Computerised Reservation 
System)": geautomatiseerd systeem dat 
informatie bevat over onder meer 
dienstregelingen, beschikbaarheid, tarieven 
en bijbehorende diensten van meer dan één 
luchtvaartmaatschappij, met of zonder de 
mogelijkheid plaatsen te reserveren of 
tickets af te geven, in zoverre bepaalde of 
alle diensten voor abonnees beschikbaar 
zijn;

d) "geautomatiseerd boekingssysteem 
("CRS" - Computerised Reservation 
System)": geautomatiseerd systeem dat 
informatie bevat over onder meer 
dienstregelingen, beschikbaarheid, tarieven 
en bijbehorende diensten van meer dan één 
luchtvaartmaatschappij, tenzij dezelfde 
moedermaatschappij daadwerkelijk 
zeggenschap over de 
luchtvaartmaatschappij of alle 
luchtvaartmaatschappijen in kwestie 
heeft, met of zonder de mogelijkheid 
plaatsen te reserveren of tickets af te 
geven, in zoverre bepaalde of alle diensten 
voor abonnees beschikbaar zijn;

Or. en

Motivering

Geïntegreerde groepen van luchtvaartmaatschappijen hebben interne boekingssystemen. Het 
moet duidelijk zijn dat deze boekingssystemen niet als geautomatiseerde boekingssystemen 
worden beschouwd. Met name de websites van luhtvaartmaatschappijen mogen niet als 
geautomatiseerde boekingssystemen worden beschouwd.

Amendement 8
Jacques Toubon

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter g)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) "moedermaatschappij":
luchtvaartmaatschappij of 
spoorwegonderneming die direct of 

g) "moedermaatschappij":
luchtvaartmaatschappij of 
spoorwegonderneming die direct of 
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indirect, alleen of samen met anderen, een 
systeemverkoper bezit of daarover 
daadwerkelijk zeggenschap heeft, alsmede 
elke luchtvaartmaatschappij die zij bezit 
en/of waarover zij daadwerkelijk 
zeggenschap heeft;

indirect, alleen of samen met anderen,  

- een aandeel of aandelen in het kapitaal 
van een systeemverkoper heeft of het 
wettelijk recht heeft managers of leden 
van de raad van bestuur, de raad van 
toezicht of enig ander bestuursorgaan van 
een systeemverkoper te benoemen,
- en door de Commissie is erkend als 
daadwerkelijk zeggenschap over een 
systeemverkoper hebbende, alsmede elke 
luchtvaartmaatschappij die zij bezit en/of 
waarover zij daadwerkelijk zeggenschap 
heeft;
De Commissie kan een 
luchtvaartmaatschappij of 
spoorwegonderneming die een aandeel of 
aandelen in het kapitaal van een 
systeemverkoper heeft, op elk moment 
vragen haar alle informatie te verstrekken 
die zij nodig acht om de eventuele status 
van het bedrijf als moedermaatschappij te 
bepalen.

Or. fr

Motivering

De definitie van de Commissie moet precies zijn. Er bestaat immers geen bepaalde drempel 
waarboven een aandeel in het kapitaal van een CRS invloed op het commerciële beleid van 
het CRS als gevolg heeft. Bijgevolg moeten alle bedrijven worden inbegrepen die een aandeel 
in het kapitaal van een CRS hebben en moet het aan de mededingingsorganen van de 
Commissie worden overgelaten om na te gaan welke van deze bedrijven daadwerkelijk 
zeggenschap over het CRS hebben.

Het tweede deel van het amendement heeft betrekking op transparantieverplichtingen.



AM\722651NL.doc 7/12 PE405.997v01-00

NL

Amendement 9
Marian Zlotea

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter g)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) "moedermaatschappij":
luchtvaartmaatschappij of spoorwegondern
eming die direct of indirect, alleen of 
samen met anderen, een systeemverkoper 
bezit of daarover daadwerkelijk 
zeggenschap heeft, alsmede elke 
luchtvaartmaatschappij die zij bezit en/of 
waarover zij daadwerkelijk zeggenschap 
heeft;

g) "moedermaatschappij":
luchtvaartmaatschappij of
spoorwegonderneming die direct of 
indirect, alleen of samen met anderen, een 
systeemverkoper bezit of daarover 
daadwerkelijk zeggenschap heeft, en het 
wettelijk recht heeft managers of leden 
van de raad van bestuur, de raad van 
toezicht of enig ander bestuursorgaan van 
een systeemverkoper te benoemen,
alsmede elke luchtvaartmaatschappij die zij 
bezit en/of waarover zij daadwerkelijk 
zeggenschap heeft;

Or. en

Amendement 10
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter g)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) "moedermaatschappij":
luchtvaartmaatschappij of spoorwegonder-
neming die direct of indirect, alleen of 
samen met anderen, een systeemverkoper 
bezit of daarover daadwerkelijk 
zeggenschap heeft, alsmede elke 
luchtvaartmaatschappij die zij bezit en/of 
waarover zij daadwerkelijk zeggenschap 
heeft;

g) "moedermaatschappij":
luchtvaartmaatschappij of spoorwegonder-
neming die direct of indirect, alleen of
samen met anderen, daadwerkelijk 
zeggenschap over een systeemverkoper 
heeft, alsmede elke luchtvaartmaatschappij 
die zij bezit en/of waarover zij 
daadwerkelijk zeggenschap heeft;

Or. en
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Motivering

Louter om onduidelijkheid te voorkomen moet de formulering in de definitie van 
moedermaatschappij zo worden aangepast dat hiermee alleen in de test van daadwerkelijke 
zeggenschap is voorzien. 

Amendement 11
Marian Zlotea

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een systeemverkoper voorziet in zijn 
CRS in (een) hoofdscherm(en) voor elke 
afzonderlijke transactie waarop de door de 
deelnemende vervoersondernemingen 
verstrekte gegevens neutraal, volledig en 
op niet-discriminerende en 
onbevooroordeelde wijze worden 
weergegeven. De criteria op grond 
waarvan de volgorde wordt bepaald, 
mogen niet berusten op rechtstreeks met de 
identiteit van de vervoersonderneming 
verband houdende factoren en moeten op 
niet-discriminerende wijze op alle 
deelnemende ondernemingen worden 
toegepast. Het hoofdscherm dient te 
voldoen aan de in bijlage 1 vastgestelde 
regels.

1. Een systeemverkoper voorziet in zijn 
CRS in (een) hoofdscherm(en) voor elke 
afzonderlijke transactie waarop de door de 
deelnemende vervoersondernemingen 
verstrekte gegevens neutraal, transparant, 
volledig en op niet-discriminerende en 
onbevooroordeelde wijze worden 
weergegeven. De criteria op grond 
waarvan de volgorde wordt bepaald, 
mogen niet berusten op rechtstreeks met de 
identiteit van de vervoersonderneming 
verband houdende factoren en moeten op 
niet-discriminerende wijze op alle 
deelnemende ondernemingen worden 
toegepast. Het hoofdscherm dient te 
voldoen aan de in bijlage 1 vastgestelde 
regels.

Or. en

Amendement 12
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) wanneer dergelijke gegevens het 
resultaat zijn van het gebruik van de 
distributiefaciliteiten van een CRS door 

Schrappen
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een op het grondgebied van de Europese 
Unie gevestigde abonnee, mag deze 
abonnee noch direct, noch indirect in de 
gegevens worden geïdentificeerd.

Or. en

Motivering

Markttransparantie is van essentieel belang voor de mededinging. Hoe meer gegevens 
beschikbaar zijn voor alle spelers, hoe beter voor de mededinging. Prioritaire opdracht is de 
MIDT kostengerelateerd te maken en zo betaalbaar voor alle spelers. Als informatie wordt 
verwijderd, vermindert de transparantie. De Amerikaanse en Canadese autoriteiten hebben 
geen concrete aanwijzingen over op MIDT gebaseerd mededingingsverstorend gedrag 
(hubdominantie, afbraakprijzen) kunnen vinden en hebben daarom besloten de MIDT-content 
niet te reguleren. 

Amendement 13
Marian Zlotea

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) wanneer dergelijke gegevens het 
resultaat zijn van het gebruik van de 
distributiefaciliteiten van een CRS door 
een op het grondgebied van de Europese 
Unie gevestigde abonnee, mag deze 
abonnee noch direct, noch indirect in de 
gegevens worden geïdentificeerd.

b) wanneer dergelijke gegevens het 
resultaat zijn van het gebruik van de 
distributiefaciliteiten van een CRS door 
een op het grondgebied van de Europese 
Unie gevestigde abonnee, mag deze 
abonnee noch direct, noch indirect in de 
gegevens worden geïdentificeerd, tenzij 
een specifiek akkoord tussen de abonnee 
en de systeemverkoper bestaat.

Or. en
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Amendement 14
Jacques Toubon

Voorstel voor een verordening
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de Commissie, naar aanleiding 
van een klacht of ambtshalve, constateert 
dat inbreuk op deze verordening wordt 
gepleegd, kan zij de betrokken 
ondernemingen en 
ondernemersverenigingen bij beschikking 
gelasten een einde aan de vastgestelde 
inbreuk te maken.

Wanneer de Commissie, naar aanleiding 
van een klacht of ambtshalve, constateert 
dat inbreuk op deze verordening wordt 
gepleegd, kan zij de betrokken 
ondernemingen en 
ondernemersverenigingen bij beschikking 
gelasten een einde aan de vastgestelde 
inbreuk te maken. Bij onderzoeken naar 
een mogelijke schending van deze 
verordening wordt volledig rekening 
gehouden met de resultaten van een 
eventueel onderzoek overeenkomstig de 
artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag.

Or. fr

Motivering

De gedragscode voor geautomatiseerde boekingssystemen komt niet in de plaats van de 
bestaande mededingingsregels, hij is er een aanvulling op, de bestaande regels blijven 
onverkort van toepassing.

Amendement 15
Janelly Fourtou

Voorstel voor een verordening
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ter vervulling van de haar bij deze 
verordening opgedragen taken kan de 
Commissie met een eenvoudig verzoek of 
bij beschikking ondernemingen en 
ondernemersverenigingen vragen alle 
nodige inlichtingen te verstrekken.

Ter vervulling van de haar bij deze 
verordening opgedragen taken kan de 
Commissie met een eenvoudig verzoek of 
bij beschikking ondernemingen en 
ondernemersverenigingen vragen alle 
nodige inlichtingen te verstrekken; met 
name kan zij specifieke onderzoeken 
vragen, in het bijzonder ten aanzien van 
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kwesties die onder de artikelen 4, 7 en 11 
van deze verordening vallen.

Or. fr

Motivering

De Commissie moet ruime bevoegdheden hebben om op de goede toepassing van de 
onderhavige verordening toe te zien.

Amendement 16
Janelly Fourtou

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie ziet stipt toe op de 
toepassing van deze verordening, indien 
nodig via de specifieke onderzoeken in 
artikel 13. In het bijzonder gaat zij na of 
de verordening doeltreffend is gebleken 
om non-discriminatie en eerlijke 
concurrentie op de markt van CRS-
diensten te waarborgen.

Or. fr

Amendement 17
Janelly Fourtou

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De reisalternatieven op het 
hoofdscherm worden, naar keuze van de 
abonnee, gerangschikt volgens het tarief 
of in onderstaande volgorde:
a) de rechtstreekse reisalternatieven, 
gerangschikt volgens vertrekuur;
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b) alle andere reisalternatieven, 
gerangschikt volgens totale reisduur.

Or. fr

Motivering

De abonnee moet kunnen kiezen uit verschillende mogelijkheden.

Amendement 18
Marian Zlotea

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Vluchten met een tussenlanding worden 
duidelijk aangegeven.

4. Vluchten met een tussenlanding worden 
duidelijk aangegeven en de duur van de 
tussenlanding wordt vermeld.

Or. en

Motivering

Opdat de consument de keuze kan maken die zijn belang het beste dient.
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